Zápis z 2. jednání školské rady při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ v Praze 7, konaného dne 25. 11. 2013
v ZŠ Fr. Plamínkové, Františka Křížka 2

Seznam členů školské rady:
Za MČ Prahy 7: MUDr. Tomáš Kaštovský, Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Filip Kuchař
Za rodiče: Mgr. Eva Tykalová, Ing. Jan Ladin, Bc. Ida Hurtíková
Za pedagogický sbor: Mgr. Kateřina Matoušková, Mgr. Michala Velingerová, Hana Dušková

Přítomni: Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Filip Kuchař, MUDr. Tomáš Kaštovský, Mgr. Eva Tykalová, Ing. Jan
Ladin, Bc. Ida Hurtíková, Mgr. Kateřina Matoušková, Hana Dušková
Omluveni: Mgr. Michala Velingerová
Hosté: Mgr. Jarmila Macečková
Jednání svolal a řídil: Zdeněk Gajdůšek
Program jednání:
1. Informace o průběžném plnění úkolů výchovně vzdělávacího procesu ve školním roce
2013/2014 v souladu s ročním plánem práce školy
2. Projednání výroční zprávy ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků za školní rok
2012/2013, která byla zpracována na základě podkladů pana ředitele Mgr. Jindřicha Koudely
3. Projednání otázek spojených s bilingválním vzděláním na základních školách v Praze 7, jako
příspěvek do diskuse k této problematice
4. Informace o přípravě akce „ Odvlhčení suterénu ZŠ. Fr. Plamínkové“
5. Různé

Zápis s usneseními:
Na začátku jednání školská rada vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ Fr. Plamínkové za školní rok
2012/2013.
K prvnímu bodu schůze byla přizvána jako host zástupkyně školy paní Mgr. Jarmila Macečková. Paní
zástupkyně informovala radu o výběrovém řízení na dodávku energie, kterým škola ušetří 50 000 Kč,
o instalaci LCD monitorů, které jsou propojeny s počítači, o nákupu interaktivních učebnic na všechny
předměty – škola disponuje pěti interaktivními tabulemi, z toho jsou 2 IT v prvním patře a 3 IT v patře
druhém.
Paní zástupkyně představila radě školy nové webové stránky, které jsou zaměřené především na
jazykovou profilaci školy. Informovala rovněž o dotazníku pro rodiče, umístěném na webových
stránkách a v neposlední řadě o plánech zavést od příštího školního roku výuku hudební výchovy,
tělesné výchovy a matematiky s využitím metody CLILL i na prvním stupni.
Paní Mgr. Macečková rovněž zmínila některé plánované akce, jako den otevřených dveří, či výuku
španělštiny v příštím roce a informovala o prodeji svačin pro děti, který byl úspěšně zahájen
v listopadu.
Ke čtvrtému bodu schůze vystoupil za MČ. Prahy 7 pan MUDr. Tomáš Kaštovský, který informoval o
nevyhovujícím posudku, vypracovaném na odvlhčení suterénu v ZŠ Fr. Plamínkové a o následném

oponentním posudku, který byl MČ Prahy 7 přijat. V současné době probíhá příprava dokumentace a
projektové řízení a práce na odvlhčení by se měly uskutečnit během prázdnin.
Na závěr jednání, vzhledem k dlouhodobé absenci paní ředitelky, doporučila školská rada panu Mgr.
Kuchařovi vzniklou situaci personálně dořešit.

Další jednání školské rady bylo navrženo na 27. ledna 2014

Zapsala: Kateřina Matoušková

Zdeněk Gajdůšek, předseda ŠR

